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PROPOSTA PARA CARTOGRAFIAS DO FUTURO 
Alguns subsídios produzidos pelo seminário 

 
“Novas Cartografias Democráticas: Geopolítica da Cidadania Planetária” 
Este texto é uma versão ampliada daquele apresentado por Paulino Montejo no inicio da sessão do 
dia 30 do Seminário. Os acréscimos posteriores são de responsabilidade do Grap. Consultamos 
anotações pessoais, mas como ainda não contamos com a transcrição do conjunto dos debates, 
avaliamos que a urgência de compartilhar com tod@s @s participantes um primeiro relato dos 
debates justifica sua divulgação nesta estágio de elaboração. 

 
Parte I: Algumas preocupações compartilhadas durante o debate 

Realizamos uma avaliação do estado de nossas lutas por outro mundo: 
 
1. Presenciamos, nas últimas décadas, ciclos e formas de lutas diferenciadas, como mobilizações 
sindicais e populares, a emergência de novos movimentos sociais vinculados ao campo e à luta dos 
povos originários, iniciativas partidárias, governos de origem popular, altermundismo, mobilizações 
de defensa e gestão coletiva dos bens comuns e as atuais lutas e ações políticas com base na 
ocupação dos espaços públicos, como as “primaveras árabes”, o movimento 15M, os movimentos 
Occupy, entre outras. Tudo isso aponta para novas agendas, métodos e dinâmicas de transformação, 
assim como novas lógicas de ação e representação. Há o desafio de permitir o intercâmbio entre 
diversas experiências políticas, vinculando lutas tradicionais com novas lutas. Portanto, cada 
processo de resistência e de mudança tem um sentido em si mesmo, ou seja, não se trata de apenas 
buscar uma síntese, mas de mapear as múltiplas dinâmicas em curso para potencializar 
convergências. 
 
2. Há também, fundamentalmente, o desafio de crescer e dar sustentabilidade às lutas, de se manter 
a mobilização. Isso, em geral, requer uma complexa relação com a horizontalidade e mudanças nas 
próprias instituições e nos processos de organização. Precisa haver algum grau de institucionalidade 
em tais processos, mas sob a condição de que a representação institucional sirva para fortalecer as 
lutas. É necessário manter, sobretudo, seu caráter de ação política cidadã, fortalecendo e defendendo 
o espaço público como ponto de encontro e a autonomia dos indivíduos. 
 
3. Devemos refletir sobre como nos atemos aos processos "formais" / tradicionais para gerar 
mudança. Os processos de mudança resultam, sobretudo, da dinâmica social e dos movimentos 
sociais. Porém, há diversos problemas consideráveis: as relações de gênero nos movimentos, por 
exemplo, continuam sendo um desafio a ser enfrentado. Além de gerar novas formas de 
participação, precisamos também reverter e inverter as lógicas tradicionais de representação. 
 
4. É um desafio transportar a lógica da horizontalidade ao cotidiano e às práticas de nossas 
organizações. Falamos de horizontalidade, mas nem sempre somos assim, pois temos dificuldade de 
fazer conexões com os que têm uma história diferente. Não podemos pensar em alternativas de 
mudança se não transferirmos novas práticas para nossa vida pessoal. A promoção de articulações 
com base na confiança mútua e respeitando as diferenças e a pluralidade sem deixar de lado a 
capacidade de ter autocrítica e de realizar ação antissistêmica comum é um desafio. A 
horizontalidade é parte de um novo paradigma de pensamento, e não apenas uma metodologia. 
 
5. As dicotomias que contrapõem o “velho e o novo”, o horizontal e o vertical, precisam ser 
superadas. Luta-se contra velhos problemas históricos: exploração, opressão, autoritarismo, 
desemprego, destruição ambiental. O novo é pensar diferente, é gerar ideias novas que conduzam a 
uma nova sociedade. Tudo isso com a consciência de que somos contemporâneos e que temos 
vontade de mudar o modelo de civilização vigente. No atual contexto das múltiplas crises geradas 
pelo capitalismo, se torna necessário, portanto, despertar ações catalisadoras de movimentos que 
organizam resistências e buscam construir alternativas. 
 
Parte II: O que é Cartografias do Futuro? 
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A proposta do Cartografias do futuro pretende ser um instrumento a serviço desta perspectiva de 
construção de alternativas. O desafio colocado pelo projeto passa, portanto, pela produção de 
conhecimento e saberes capazes de ampliar a compreensão das novas dinâmicas em curso e pelo 
fortalecimento da capacidade de articulação dos diferentes sujeitos políticos. 
 
Vale destacar que a forma pela qual pretendemos disponibilizar ferramentas que auxiliem a 
produção desses conhecimentos e saberes e o que esperamos dos resultados desta cartografia não 
são elementos secundários para o projeto. Os princípios de horizontalidade, de elaboração 
colaborativa e de confiança são, portanto, referenciais importantes para nosso objetivo. 
 
Essa reflexão apresenta um desafio de natureza metodológica e política que surge com força ao 
lidarmos com a questão: “como conectar a cartografia política dos novos movimentos e atores com 
as sistematizações de saberes e práticas que emergem dessas experiências?”. 
 
Alguns pontos sobre a construção coletiva desses objetivos foram discutidos: 
 
1. É necessário e urgente que se avalie e valorize as lutas antissistêmicas, além de valorizar os êxitos 
e avaliar as possibilidades de avanço da luta democrática. Apesar de reconhecermos nossas 
fraquezas, é urgente a construção de novas perspectivas e novos paradigmas, a geração e articulação 
de conhecimentos anti-hegemônicos, a luta por outras hegemonias. 
 
2. Dada à fragilidade e à invisibilidade das lutas promovidas contra o sistema de dominação, é 
necessário resgatar, articular e evidenciar o potencial transformador das lutas sociais e popular, além 
de por em evidência e fortalecer convergências, articulações e trocas de experiências, com ações 
políticas comuns que promovam resistência e novas insurgências. 
 
3. Que os diversos movimentos sociais e grupos, que as lutas radicalmente democráticas, orientadas 
pela legitimidade e não pela legalidade, possam se articular, ampliando sua compreensão mútua e o 
esforço comum para construir novos horizontes para uma sociedade democrática, respeitando as 
especificidades e diferenças de suas lutas. 
 
4. O Cartografias não é um projeto de pesquisa, mas um coletivo de produção de conhecimento. Não 
se trata de um mapeamento para alimentar banco de dados, mas sim uma ferramenta de luta e ação 
política. É um instrumento de mobilização para a sistematização de saberes e habilidades que podem 
ajudar os vários diagnósticos feitos pelos atores em diversos contextos a entrarem em contato. 
 
5. O Cartografias pode fazer com que nos voltemos ao planeta ameaçado pela crise ecológica, 
desenvolver uma perspectiva radical de justiça social e ambiental, ampliar a atual dinâmica política, 
fortalecendo a capacidade de articulação entre os diferentes sujeitos políticos e a identificação dos 
pontos comuns que os unem, além de suas diferenças e particularidades. Pode ajudar no 
estabelecimento de um diálogo entre diferentes culturas e propostas políticas. 
 
6. A proposta não pode ser fechada, burocrática e conclusiva. Ao contrário, ela deve buscar 
incorporar um número crescente de atores, movimentos e saberes. Para lidar com esse desafio é 
urgente que sejam criados modos de manter a interlocução constante entre os participantes (os que já 
estão e aqueles que queremos convidar). A ampliação e diversificação dos atores que podem se 
envolver nesse processo passa por uma preocupação explícita com ferramentas/processos capazes de 
favorecer uma interação mais intensa que combine encontros presenciais e virtuais.  
 
7. As novas tecnologias são ferramentas importantes, mas são também um campo de batalha no qual 
temos que nos posicionar. É importante salientar também o reconhecimento da multiplicidade de 
formas de mapeamento de processos e lutas políticas. Os esforços desenvolvidos coletivamente 
podem assumir características diferentes e usar meios diferentes (você pode, por exemplo, trabalhar 
diretamente com o mapeamento de materiais audiovisuais ligados a ações políticas de resistência). 
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8. O Cartografias deve promover uma plataforma de diálogo com esse perfil de localização dos 
atores, processos e movimentos de resistência, mobilizações e inovações, práticas e propostas 
estratégicas que buscam construir novos paradigmas para uma nova sociedade - um desafio que só 
pode ser alcançada coletivamente. 
 
 
9. Temos de resgatar o que foi produzido pelo grupo de participantes do Cartografias que possa 
colaborar com o processo (por exemplo, o texto "Um outro mundo é possível", de 2012, e as 
ferramentas do Occupy Directory), além do resultado de outros projetos de mapeamento. Temos 
também de buscar integrar, em um esforço comum, o máximo possível de processos e iniciativas 
semelhantes que atualmente procuram o mapeamento de alternativas. 
 
10. O Cartografias não se confunde com o FSM. Ele tem autonomia para desenvolver iniciativas e 
espaços fora dele. O FSM pode continuar a ser uma ferramenta de unificação, um espaço de 
articulação, de dinamização, de convergências, uma espécie de unidade que tem espaço para todas 
as lutas. No entanto, os novos movimentos não necessariamente se identificam com o Fórum. Como 
dar mais voz e recursos aos mais afetados e menos representados (por exemplo, para ir ao FSM)? O 
Fórum ainda pode ter um papel na discussão, com outra dinâmica, e em regiões outras além das que 
conhecemos. Vamos ter de continuar discutindo e debatendo: que o que é de fato o Fórum diante do 
novo contexto global? Um lugar de reflexão e de intercâmbio? Mas essa é uma discussão que cabe 
dentro do espaço do FSM, é diferente da discussão que conduzimos sobre o projeto Cartografias. 
 
 
 

Parte III: Propostas para Tunis e para além do encontro de março  
 

No decorrer das discussões do Seminário, pudemos constatar, de maneira ainda inicial, a presença 
de pelo menos três formas de cartografias, que podem se complementar. Cada uma dessas formas 
pode gerar resultados empíricos muito diferentes, e em cada grupo podem surgir várias idéias de 
cartografias. Mas necessitamos tentar conectar esses esforços para que as propostas de mapeamento 
tenham uma perspectiva de longo prazo. Não pudemos, todavia, aprofundar a discussão dessas três 
formas, que são: 
 
1. Cartografias de conceitos 
Houve, nas últimas décadas, uma regressão do debate político, ao mesmo tempo em que ocorreram 
grandes mudanças civilizacionais. Em meio a aceleradas transformações cognitivas, a construção 
coletiva de diagnósticos sobre a realidade do capitalismo alimenta-se de uma multiplicidade de 
conceitos que emergem das próprias lutas existentes. Com isso, podemos visualizar indícios de 
novas teorias políticas referenciadas em uma pluralidade de saberes e conhecimentos. 
Uma cartografia conceitual é mais do que dar visibilidade a conceitos já existentes, é também 
assumir o desafio de um esforço cognitivo coletivo que permita também a subversão do pensamento 
e dos discursos hegemônicos.  
Este plano estabelece a vinculação direta entre a produção e sistematização de conceitos e a 
multiplicidade de temas e lutas sociais em curso (como, por exemplo, a questão do pós-
desenvolvimentismo, direitos da natureza, secularização/religiosidade, gênero, pós-nacionalidade, 
questão indígena, cidadania universal, a gestão coletiva dos bens comuns, a ocupação dos espaços 
públicos, entre muitos outros). Varias intervenções expressaram em nosso debate, de formas e com 
termos por vezes distintos, a preocupação com este tipo de mapeamento. 
 
2. Cartografias das lutas 
Houve, na discussão, uma defesa da importância de identificar e expor de maneira geor-referenciada 
o que pode unir e vincular lutas comuns de caráter antissistêmico, independentemente de sua 
localização. Muitas vezes isso ocorre na defesa de um território ou um ecossistema – como no caso 
da luta contra a mineração, megaobras de infraestrutura ou geração de energia. Pode ser também a 
localização dos contatos de movimentos que trabalham uma temática comum, transversal a 
diferentes populações. Este tipo de mapeamento permite a localização de atores em confronto, a 
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localização de adversários comuns que atuam em diferentes partes do mundo, podendo auxiliar a 
organização de campanhas e iniciativas globais. 
 
3. Cartografias das práticas 
Partindo da ideia de que a horizontalidade característica de uma infinidade de novos movimentos e 
lutas é parte de um novo paradigma de pensamento, formularam-se propostas que visam a mapear os 
principais desafios práticos encontrados em cada contexto. Trata-se, aqui, de apreender e dar 
visibilidade à discussão das formas concretas para ampliar a horizontalidade dos processos de 
mobilização popular e de ação direta para a transformação política. Desdobra-se no levantamento e 
debate sobre estratégias e táticas de ação política horizontalizada e democrática: organização e 
mobilização; comunicação e informação; arrecadação e gestão financeira dos processos políticos; 
produção e sistematização colaborativa de conhecimentos. Mas pode abarcar outras experiências, de 
movimentos com características distintas. 
 
Para efeitos de uma primeira experimentação prática, por ocasião do FSM 2013, na segunda tarde de 
trabalho do Seminário os participantes propuseram quatro grupos de afinidade temática, visando 
apresentar reflexões e eventuais resultados em atividades de trabalho e sessões públicas em Tunis. 
Algumas pessoas e organizações manifestaram-se, naquele momento, sobre de quais grupos 
gostariam de participar. Algumas pessoas também se dispuseram a facilitar/potencializar os 
trabalhos dos grupos. É, pois, muito importante que indivíduos e organizações que não entraram nos 
grupos e gostariam de participar de algum, se manifestem em breve, para que as dinâmicas de 
preparação para Tunis tenham início. Caso a pessoa também deseje facilitar e/ou potencializar o 
trabalho do grupo em questão, favor mencionar na mensagem. 
 
Os grupos ficaram com os seguintes formatos:  
 

1. Crise de Civilização e Limites do Planeta: extrativismo, territórios, bens comuns e 
alternativas ao desenvolvimento – Edgardo, Mariana Tamari, Moema, Lilian, Liddy, 
Carlos, Carles, Messaoud, Beatriz, Frei José, Ivo, Paulino... 

2. Tecnologias, Saberes e Conhecimentos – ETC (Silvia), ViaLibre (Bea), Ze Correa... 

3. Corpos politicos: produção, reprodução, sexualidades - ArticulacionFeminista Marco 
Sur, Vanessa, Halima, Rituparna… 

4. Espaços públicos e movimentos cidadãos no século XXI – Sebastian, Thiago, 
Hamouda, Salete, Geraldo,  Youssef, Mercia, Monica, Isham, ICAE (Celita e Graziela), 
Giovanni/CES Coimbra ... 

 
Cada grupo deve agora definir o que pretende produzir neste mês até nosso próximo encontro no 
final de março. 
 
Lembramos que a oportunidade do encontro em Tunis prevê dias e sessões especificas para as 
atividades do Cartografias, da mesma forma que abre a possibilidade de que o processo possa 
dialogar com outras iniciativas. Há um acordo geral de que este é apenas um segundo momento de 
encontro, que novos terão que ser agendados e que nossos resultados serão necessariamente 
limitados pelo pouco tempo de trabalho disponível. É importante, neste sentido, priorizar o 
intercâmbio entre o que os grupos tiverem acumulado de debate sobre as questões de método do 
Cartografias e ao esforço de ampliação dos envolvidos no nosso projeto. 
 
Vale, por fim, recordar que esta iniciativa permite que nós próprios, os participantes do processo, 
nos autocartografemos. Será que sabemos tudo em que nossos próprios parceiros estão atualmente 
trabalhando?  

 
 


